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tweetal kortgedingen. Een tegen de aanbesteding Jeugdhulp Wonen en een tegen de 

aanbesteding Jeugdhulp ambulante begeleiding. 

In essentie wordt in beide kortgedingen gesteld dat gemeenten onterecht onderscheid 

maken tussen kleine en grote zorgaanbieders, waarbij kleine zorgaanbieders 

onvoldoende mogelijkheden hebben gekregen om in aanmerking te komen voor een 

contract. Hierbij wordt met name verwezen naar de gestelde referentie- en 

geschiktheidseisen. In een van de kortgedingen is tevens bezwaar gemaakt tegen de 

gekozen aanbestedingsprocedure, waarover later in deze brief meer. Gemeenten hebben 

in de rechtbank uitgelegd wat haar beleidsmatige overwegingen zijn om met minder 

contractpartijen een strategische samenwerking aan te gaan (in lijn met landelijke 

ontwikkelingen), maar ook de mogelijkheden die kleine zorgaanbieders hebben om ook 

vanaf 2023 nog steeds actief te zijn. 

Recent heeft de rechter uitspraak gedaan in beide kort gedingen. In het kort geding tegen 

de aanbesteding ‘Jeugdhulp Wonen’ zijn gemeenten in het gelijk gesteld en zijn alle 

vorderingen van de tegenpartij afgewezen. Deze opdracht kan nu dan ook definitief 

worden gegund. 

In het kort geding tegen de aanbesteding ‘Ambulante Jeugdhulp Behandeling’ heeft de 

rechter geoordeeld dat de aanbesteding gestaakt moet worden. Gemeenten hebben er 

namelijk voor gekozen om bij deze opdracht geen gunningscriteria te hanteren, en dus 

niet te gunnen op basis van de economisch meest voordelige inschrijving (EMV). In 

plaats daarvan zijn er enkel geschiktheidseisen gehanteerd. Hiermee hebben gemeenten 

voorgesorteerd op een aanpassing van de jeugdwet die gunnen op basis van EMVI niet 

meer noodzakelijk maakt. Deze wijziging is op 1 juli 2022 in werking getreden. Toen de 

aanbesteding op 12 mei 2022 werd gepubliceerd was deze wetswijziging nog niet van 

kracht. Gemeenten hebben alvast gehandeld in de geest van deze wetswijziging en pas 

een gunningsvoornemen uitgesproken op 12 juli, toen de wijziging inmiddels wel van 

kracht was gegaan. De rechter heeft echter geoordeeld dat de publicatie had moeten 
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plaatsvinden op of na datum van inwerkingtreding van de aanpassingen in de jeugdwet. 

Dit heeft als gevolg dat de huidige aanbesteding moet worden gestaakt, maar dat 

gemeenten deze opdracht daarna opnieuw kunnen aanbesteden. Gemeenten 

bestuderen op dit moment het vonnis in verder detail en bepalen daarna haar 

vervolgstappen 

Na deze uitspraak ten aanzien van Jeugdhulp Wonen kunnen we de opdracht definitief 

gunnen. Hiermee zetten we een volgende stap in het verbeteren van hulp aan kwetsbare 

jeugdigen en in het versterken van de samenwerking tussen partijen die hiervoor samen 

met gemeenten aan de lat staan. 

De jeugdzorgregio betreurt de uitspraak ten aanzien van de opdracht voor Jeugdhulp 

Ambulante Behandeling. Onze regio heeft zich bij alle aanbestedingen gericht op de 

toekomst, waarbij de jeugdige centraal staat en niet het zorgaanbod. Als regio zijn we 

vooruitstrevend in het doorvoeren van veranderingen in het jeugdhulplandschap, welke 

hard nodig zijn en waar ook het Rijk en de VNG op aansturen. De inhoudelijke keuzes 

zijn in dit kort geding niet door de rechter beoordeelt. Er is een vonnis uitgesproken op 

basis van de gekozen aanbestedingsprocedure. We streven dan ook om op korte termijn 

alsnog een opdracht te gunnen voor ambulante behandeling nadat de gevolgen van het 

vonnis nader in kaart zijn gebracht. Hiertoe trachten wij snel duidelijkheid te creëren en u 

als Raad te informeren. 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten, 

De gemeentesecretaris, _ De burgemeester, 

Drs. M.A.G. Gerits Drs. G.J.M. Cox 
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